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APROVAR INICIALMENT la modificació de l’article 8 del Reglament metropolità d’abocament
d’aigües residuals.
El redactat de l’article 8 del Reglament metropolità d’abocament d’aigües residuals que es proposa és
el següent:
Article 8. - Competència i recursos
8.1.- És competència del president o de la presidenta l'aprovació dels informes ambientals del vector
aigües residuals previstos en la legislació sobre intervenció de l'administració ambiental en els
procediments d'atorgament d'autoritzacions i llicències ambientals, així com les seves revisions,
renovacions i revocacions.
8.2.- En aquells municipis integrats en la Ponència Metropolitana d’Avaluació Ambiental, els informes
ambientals hauran de ser emesos per l’esmentada Ponència i aprovats pel president o per la
presidenta.
8.3.- És competència de la gerència de l'AMB l'autorització d'afecció a instal•lacions metropolitanes,
l'autorització de connexió a la xarxa metropolitana, l'autorització d'abocament al clavegueram
municipal o a la xarxa metropolitana, així com les seves revisions, renovacions i revocacions i, en
general, qualsevol altra resolució no especificada que tingui per objecte l’aplicació d’aquest
Reglament.
8.4.- El president o la presidenta és competent per establir la tipologia d'activitats a les quals és
exigible una assegurança de responsabilitat civil, així com per fixar la seva quantia.
8.5.- Les resolucions del president o de la presidenta i les resolucions de la gerència posen fi a la via
administrativa i contra elles les persones interessades poden interposar recurs potestatiu de reposició
davant del mateix president o presidenta o de la gerència en el termini d'un mes si la resolució és
expressa. Si no ho és, en qualsevol moment, comptant a partir de l'endemà del dia en què es
produeixi el desistiment per acte presumpte.
8.6.- Tanmateix, i sense necessitat del recurs previ potestatiu de reposició, les persones interessades
poden interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent al de la resolució expressa del president o de la presidenta, o del gerent en el termini de sis
mesos a comptar a partir del dia següent a aquell en què es produeixi la resolució presumpta (silenci
administratiu desestimatori).
ATORGAR un termini d’informació pública i audiència dels interessats de trenta dies, perquè puguin
presentar-se reclamacions i suggeriments, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un mitjà de premsa escrita diària i al
tauler d’anuncis d’aquesta entitat.
APROVAR definitivament la modificació de l’article 8 del Reglament metropolità d’abocament
d’aigües residuals si, en el termini d’informació pública, no s’hi formulen reclamacions ni
suggeriments.
NOTIFICAR aquesta resolució a l’Agència Catalana de l’Aigua, al Departament de Política Territorial i
Sostenibilitat, a l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada de Barcelona de la Generalitat de Catalunya,
així com als 36 municipis que conformen l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
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El Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en sessió celebrada el 24 de novembre
de 2020, ha adoptat el següent acord:

carrer seixanta-dos, número 16, edifici A, 2a planta de Barcelona o bé a través mitjans electrònics,
prèvia sol·licitud a través del correu secretariaamb@amb.cat. En ambdós casos heu de sol·licitar la
vista a través del correu electrònic secretariaamb@amb.cat.
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El secretari general, Marcel·lí Pons Duat
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Barcelona, 4 de desembre de 2020
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